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Kính gửi:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Căn cứ theo quyết định Số 624/QĐ-SGDHN ngày 12/11/2021 của Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công Ty 

Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.  

Để số cổ phiếu mới được chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội, Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Buôn Đôn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ 

phiếu mới này với nội dung sau:  

Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà 

Nội 

• Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Buôn Đôn 

• Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Buôn Đôn  

• Mã chứng khoán: BSA 

• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

• Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 3.000.781 cổ phiếu (Ba triệu bảy trăm tám 

mươi mốt cổ phiếu) 

• Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 30.007.810.000 

đồng (Ba mươi tỷ không trăm linh bảy triệu tám trăm mười nghìn đồng) 

• Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 63.019.723 cổ phiếu (Sáu mươi ba triệu 

không trăm mười chín nghìn bảy trăm hai mươi ba) 

• Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 630.197.230.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tỷ một 

trăm chín mươi bảy triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng) 

• Ngày giao dịch đầu tiên đối với số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 

Thứ ba, ngày 07/12/2021 

Kính đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét chấp thuận. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:  

- HNX  

- Lưu VT, P2. 

 

 
 


